
Noviny zaměstnanců společností Lovochemie, a.s., PREOL, a.s. a PREOL FOOD, a.s.

číslo II / 2019

www.lovochemie.cz  |  www.preol.cz  |  www.preolfood.cz  www.facebook.com/lovochemie

Stany  
uprostřed polí

strana 2

Dětský den na Osmičce  
se vydařil! 

strana 6

10 let PREOLu –  
Jak vzpomíná na rozjezd 
Ladislav Tocháček

strana 4

díly pro nové výrobny). V této sumě je 
i hodnota drahých kovů, které jsou po-
třebné pro výrobnu kyseliny dusičné.

Přepočtený průměrný stav zaměst-
nanců byl ke konci dubna 684.

Režijní náklady držíme zhruba 
na úrovni plánu. V oblasti nákladů  
za opravy jsme dosud vynaložili  

48 mil. Kč (roční rozpočet je 140 mil. Kč).
Investice jsou zatím na úrovni 9 mil. 

Kč, jelikož ještě nedošlo k fakturacím 
jednotlivých investičních akcí. Dle 
plánu se chystáme v letošním roce 
proinvestovat 180 mil. Kč.

Finanční situace společnosti je sta-
bilizovaná, veškeré provozní a inves-
tiční potřeby jsou zajištěny. 

V následujících měsících očekává-
me mírné oživení trhu hnojiv, které 
by se mělo promítnout ve vyšších 
realizovaných prodejních cenách. 
Klíčový bude rovněž vývoj vstupních 
surovin, zejména čpavku. Srážkově 
vydatné období rovněž mělo pozi-
tivní vliv v jarní a naskladňovací 
sezóně, a proto věříme, že i nadále 
udržíme kladnou ziskovost i pro ná-
sledující období. 

Zásoby na konci června dosahovaly 
celkové výše 992 mil. Kč. Pro infor-
maci uvádíme, že toto číslo se skládá 
ze stavu hotových výrobků na skladě 
(307 mil. Kč), polotovarů (28 mil. Kč), 
materiálů, ať už režijní povahy či ma-
teriálů pro údržbu (nejvýznamnější 
hodnotu mají strategické náhradní 

Letošní sezóna je v plném proudu  
a spotřeba hnojiv je v podstatě na svém 
vrcholu. Stejně tak se odvíjelo i první 
čtvrtletí letošního roku na velkých jed-
notkách hnojiv v Lovochemii. Podařilo 
se nám být výkonově na vrcholu.

V průběhu ledna až března 2019 

bylo dosaženo výkonových rekordů  
v měsíčních součtech produkce hned 
na 4 jednotkách. Bilančně se nám daři-
lo udržet jednotky na maximech svého 
výkonu i přes nepříznivou situaci v zá-
sobování čpavkem a dovozech síranu 
amonného. Za přispění obchodního od-

dělení se podařilo s vypětím všech sil 
udržet téměř všechny jednotky v cho-
du s minimálními zásobami surovin  
a přesto na maximálních výkonech.

Na KD 6 se v lednu podařilo vyro-
bit 31 773 t KD, což je absolutní výko-
nový rekord. Stejně tak dobře si vedla  
i jednotka GSH v Městci Králové, která 
vyprodukovala v lednu 7 058 t hnojiv  
s převahou granulovaného síranu 
amonného. Pozadu nezůstaly ani 
nové jednotky na výrobu hnojiv. Na 
výrobně LV bylo dosaženo v lednu 
výroby na úrovni 9 282 t za měsíc  

a v průběhu března padl i denní re-
kord 402 t LV s filtrací. A v neposlední 
řadě se ukázala i linka na UGL, která 
v měsíci březnu překonala své výko-
nové maximum a vygenerovala na  
20 282 t produktu DASA 26+13S.

V průběhu ledna až března 2019 
bylo dosaženo výkonových rekordů  
v měsíčních součtech produkce hned 
na 4 jednotkách. 

Poděkování za výkony patří všem, 
kteří se na nich podíleli, od provozu po 
techniky, obchod a expedici. 

Výsledek hospodaření dosáhl zisku 
+74 mil. Kč. Ve srovnání s loňským ro-
kem za stejné období je to o 43 mil. Kč 
více, ale musíme zmínit, že v měsíci 
dubnu je promítnuto plnění od České 
pojišťovny za havárii turbogenerátoru 
TG7, která se stala na konci loňského 
roku. Necelé dva měsíce jsme byli nu-
ceni kupovat elektrickou energii z ex-
terního zdroje, což nás stálo mnohem 
více peněz, než když si elektrickou 
energii vyrábíme sami. 

Celkové tržby se vyšplhaly na  
1,6 mld. Kč, což je proti plánu méně  
o 287 mil. Kč. Důvodem jsou nižší než 
plánované prodejní ceny hnojiv na 
všech našich trzích. 

Nižší prodejní ceny proti plánu jsou 
u výrobků LAD/LAV a LOVODASA, 
vyšší jsou u výrobků typu LV, DAM  
a listových hnojiv.

Nižší prodejní ceny hnojiv proti plá-
novaným hodnotám jsou z části kryty 
nižšími vstupními cenami hlavních 
surovin (zejména čpavku a močovi-
ny), ale naproti tomu jsou vyšší ceny 
nakupované kyseliny dusičné (z dů-
vodu poruchy na KD6 nestačila naše 
bilance) a síranu amonného. 

Z pohledu prodaného množství je 
splněn objem pouze u listových hno-
jiv (překročení proti plánu o 40 %),  
LOVODASA (o 4 %) a u výrobků v Městci 
Králové (o 5 %).

U ostatních výrobků se pohybuje pl-
nění ve srovnání s plánem v intervalu 
(75–90 %).

Výroba za 1. pololetí byla splněna 
proti plánu u výrobků LOVODASA  
a v Městci Králové, u ostatních výrob-
ků splněný plán není (vliv poruchy 
na KD6, nedostatečná bilance čpavku  
a kyseliny dusičné). 

FINANČNÍ ÚSEK   Jan Stoklasa  

Jak se Lovochemii daří po prvních  
čtyřech měsících roku 2019   
Zde jsou nejdůležitější informace v oblasti finančních ukazatelů hospodaření naší společnosti k 30. dubnu 2019:

VÝROBNÍ ÚSEK    Zdeněk Šoral  

Vážené kolegyně, kolegové,

S blížícím se přelomem roku 2019 do 
jeho druhé poloviny si dovolím struč-
nou rekapitulaci té první. Ve srovnání 
s minulými roky dosáhneme lepšího 
hospodářského výsledku. Důvodem 
jsou nejen zlepšující se ziskové marže 
hnojiv na evropském trhu, ale i fakt, že 
se nám daří bezproblémově prodávat 
všechny naše výrobky jak ze starých, 
tak z nových výrobních jednotek. Naše 
výrobky jsou díky své kvalitě dnes  
v Evropě (a některé jako ledek vápe-
natý i ve světě) na technologické špici  
a jsou velmi žádaným zbožím. V prů-
běhu prvního pololetí se nám dařilo  
i ve výrobě a nebýt dlouhodobé odstáv-
ky čpavku u našeho významného do-
davatele, docílili bychom historického 
výrobního rekordu. Za zmínku stojí  
i úspěšné zahájení výroby DASA 25/12 
na nové jednotce UGL, zahájení zku-
šebního provozu nové plnicí a etiketo-
vací linky na listová hnojiva. Obě tyto 
úspěšné aktivity přispějí k další stabi-
lizaci hospodaření společnosti stejně 
jako nově instalované balicí jednotky 
na big bagy a pytlovací linka LV, obojí  
s vyšší kapacitou balení.

Co dále stojí za zmínku? V dubnu 
2019 jsme oslavili 50 let provozu jed-
notky KD5. V životě výrobního zařízení 
jde o úctyhodný věk, kterého bychom 
nebyli schopni dosáhnout bez kvalitní 
údržby. Nebylo to ale jediné výročí. De-
setileté výročí zahájení výroby oslavil 
PREOL, kterému se též první pololetí 
roku 2019 velmi vydařilo. 

Velmi pozitivní dojem zanechaly jak 
nový koncept Dětského dne, ve kterém 
budeme v příštích letech pokračovat, 
tak naše aktivity pro potřebné v regi-
onu. Jako poděkování za Váš přínos  
k výsledkům obou společností jsme 
pro Vás před časem dovolených při-
pravili již tradičně malou finanční 
odměnu. V průběhu prázdnin čeká 
na Vaše ratolesti, které jste přihlási-
li, druhý ročník příměstského tábora  
s Fertíkem. V září se na vás budeme tě-
šit na zaměstnaneckém dni, tentokrát 
v klasickém provedení na zaměstna-
neckém parkovišti.

Petr Cingr

Balené zboží ledku vápenatého 

I. kvartál 2019 ve znamení  
rekordů na hnojivech
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Testuje se, jak si různé odrůdy po-
radily v konkrétních klimatických  
a půdních podmínkách, případně je 
zkoumán vliv různých druhů hnojiv, 
agrochemie či agrotechniky na stav 
porostů. Zemědělci tak mají možnost 
přímého srovnání napříč variantami 
a v případě výživy proti nehnojené 
kontrole. Agronomové často posky-
tují zpětnou vazbu ve formě vlastních 
zkušeností, která je pro výrobce velmi 
přínosná. Do konce června letošního 
roku se zástupci obchodního úseku 
Lovochemie, a.s. zúčastní přibližně  
25 polních dnů. 

lze doporučit také aplikaci výrobku  
LOVOFOS především pro doplnění 
fosforu a draslíku. V poslední deká-
dě dubna a začátkem května se nám 
v dlouhodobých pokusech osvědčuje 
aplikace LOVO CaN T přímo do květu 
v dávce 150 l/ha. V porostech pšenice 
ozimé detekujeme nedostatky man-
ganu, zinku a místy i mědi. Řešením 

fundovaný, že účastníci málem ne-
stihli večeři a průvodce byl po zásluze 
odměněn potleskem.

Druhý den pokračoval odborný pro-
gram, který byl zakončen exkurzí po 
provozech Lovochemie. Detailně se 
mohli účastníci seznámit s chodem 
čistírny odpadních vod, kde zejména 
oceňovali způsob využití vyčištěných 
vod jako náhradu za část odebírané 
labské vody. 

Diskuze nad problematikou chodu 
podniku, zajištěním protipovodňové 
ochrany, sledováním kvality odpad-
ních vod či výstražným varovným sys-
témem pokračovala i během návštěvy 
dispečerského pracoviště a HZS.

Co na závěr? Účastníci exkurze 
kladně hodnotili vzhled jednotlivých 
výroben, pořádek v areálu a odborný 
výklad průvodců. Je velmi potěšující 
slyšet chválu na naši továrnu, a o to 
víc, že se jednalo o „kolegy“ z oboru 
chemie. 

kterým je Jiří Trojan, ved. odd. železnič-
ní dopravy – správa. 

Změny RID platné od 1. 1. 2019 se 
dotýkají těchto témat: definice, povin-
nosti plniče a vykládce, speditérů, zce-
la přepracovaná je kapitola klasifikace  
a rozdělení žíravých látek, upraveno 
oficiální pojmenování nebezpečných 
věcí v přepravních dokladech, použití 
hliníkových železničních cisteren pro 
přepravy kyselin a hydroxidů, označo-
vání kontejnerů a cisternových kontej-
nerů bezpečnostními značkami, kon-
strukce cisteren – průtržné kotouče, 
pojistné ventily, stavoznaky, ochranné 
povlaky atd.

Předpis RID stanovuje účastníkům 
přepravy nebezpečných věcí po železnici 
konkrétní povinnosti (např. odesílateli, 
příjemci, dopravci, plniči, nakládci, vy-
kládci, provozovateli cisternového vozu). 
Plnění těchto povinností kontrolují kro-
mě bezpečnostních poradců z příslušné 
společnosti také kontrolní orgány z Dráž-
ního úřadu nebo Ministerstva dopravy. 
Kontrolní orgány mohou dávat pokuty 
podle zákona o dráhách, proto se vypla-
tí tyto předpisy důsledně dodržovat. Jde 
především o bezpečnost nás všech. Po-
kud budete potřebovat s něčím na želez-
nici poradit, obraťte se na svého bezpeč-
nostního poradce, je tu pro Vás.

Ten nejvýznamnější pro naší společ-
nost se konal 7.6.2019 v Radovesicích. 
Zatímco po celé jaro trápilo zemědělce 
na Litoměřicku sucho, v noci na pátek 
7. 6. spadlo mezi Házmburkem a Ří-
pem 25 milimetrů srážek. Na polním 
dni, který se uskutečnil již podeváté 
na tamním polním letišti, hosté šla-
pali po promáčené půdě. Zemědělcům  
z okolí byly představeny novinky v ob-
lasti osiv, hnojiv i zemědělské techni-
ky. Největší zájem byl o odrůdy odolné 
vůči extrémnímu suchu, které Česko 
v posledních letech trápí čím dál víc. 
Sucho tak bylo jedním z nejdiskutova-
nějších problémů na polním dni, který 
je pro zemědělce z okolí tradičně velmi 
prestižní akcí. Jde o jednu z mála příle-
žitostí, kdy se mohou potkat a diskuto-
vat o svých problémech.

Dalším z významných akcí, kte-
rého se zástupci obchodního úseku 
zúčastnili počátkem června, byl ju-
bilejní 25. polní den SKW Piesteritz  
v Cunnersdorfu u Lipska. Kromě SKW 
Piesteritz zde představilo své produkty  
a výsledky dalších 60 firem z agrárního 
sektoru. Lovochemie zde prezentovala 
svůj sortiment hlavních výrobků a lis-
tových hnojiv. Přestože teploty dosa-
hovaly přes 30 stupňů, na akci zavítalo 
více než 800 návštěvníků. V souvislosti 
s rostoucími extrémy počasí a vyššími 
požadavky na životní prostředí bylo 
setkání zaměřeno převážně na pre-
zentaci výsledků výzkumu a odborné 
poradenství.

pro zemědělce je aplikace jediného 
výrobku a tím je MIKROKOMPLEX 
Cu-Mn-Zn. Setkávání se s praxí je vý-
hodné i pro nás, výrobce hnojiv. Do-
stáváme tak cennou zpětnou vazbu  
o spokojenosti zákazníků s našimi 
výrobky, ale i podněty na zlepšení, ať 
už výrobku jako takového, tak i bale-
ní či servisu. 

Projíždíte-li v květnu či červnu země-
dělskou krajinou, můžete narazit na 
nevšední úkaz – stany uprostřed polí. 
Působí jako zjevení, nad kterým řada 
řidičů nevěřícně kroutí hlavou. Tento 
úkaz má však ryze pragmatický zá-
klad. Jedná se o polní dny, což je akce, 
při které se sejdou zemědělci z široké-
ho okolí před zahájením žní. Kromě 
prezentace firem, rozličně zapoje-
ných do agrobyznysu, se zde zájem-
ci můžou zúčastnit komentovaných 
prohlídek demonstračních pokusů. 
Pokusy jsou převážně na ozimech 
(pšenice ozimá, řepka ozimá atp.). 

Akce, kde se prolíná teorie s praxí, 
jsou polní vycházky. Na rozdíl od se-
minářů, které probíhají v sálech, mají 
polní vycházky výhodu přímé inte-
rakce s realitou. Zemědělci se v do-
poledním bloku přednášek seznámí 
s aktuálními trendy v oblasti výživy 
a ochrany rostlin a následně se pře-
sunou na pole. Zde jsou jim demonst-
rovány výskyty chorob a škůdců, ale 
 i deficity jednotlivých živin. Nedo-
statky mikro a makroprvků mají růz-
né projevy, některé jsou zjevné a lze je 
pozorovat pouhým okem, jiné jsou la-
tentní a je nezbytné provést přesnou 
analytiku ve specializovaných labo-
ratořích. Následně jsou agronomům 
doporučené vhodné agrotechnické 
zásahy. Napříč Českou republikou se 
setkáváme se silným deficitem boru 
v porostech řepky ozimé. Z našeho 
výrobního portfolia lze deficit tohoto 
mikroprvku řešit několika druhy lis-
tových hnojiv. V jarním období dopo-
ručujeme k optimalizaci výživového 
stavu porostů především BOROSAN 
Humine, který zlepšuje díky humi-
novým látkám příjem živin do ple-
tiv rostlin. V současné růstové fázi 

V polovině května se uskutečnila pod 
záštitou Lovochemie mezinárodní 
konference Svazu chemického prů-
myslu ČR. Místem konání byly Lito-
měřice, kde se na tradičním dvouden-
ním setkání sešli zejména pracovníci 
společností působící v oblasti životní-
ho prostředí a bezpečnosti, zástupci 
škol připravujících nové chemiky, ale 
i hosté ze Slovenska a Itálie. Hlavním 
tématem bylo odpovědné podnikání  
v chemii a výměna zkušeností z pl-
nění programu Responsible Care. Po-
sluchače zaujalo vystoupení zástup-
ců Ministerstva životního prostředí  
k nové legislativě odpadů a světel-
nému znečištění. O novinkách na 
podporu využití odpadů formou sou-
těže a možných dotačních titulech 
promluvila zástupkyně Ministerstva 
obchodu a průmyslu ČR. Program prv-
ního dne byl zakončen komentovanou 
prohlídkou historických zajímavostí 
města Litoměřic. Výklad byl natolik 

Čtenáři, kteří se pohybují v prostředí 
chemického průmyslu i dopravy vědí, 
že na železnici v tuzemsku i zahraničí 
platí pro přepravy nebezpečných věcí 
přípojek C „Úmluvy o mezinárodní 
železniční přepravě“ COTIF, který se 
nazývá „Řád pro mezinárodní želez-
niční přepravu nebezpečných věcí“ 
(dále jen RID). Na silnici platí obdob-
ná Evropská dohoda o mezinárodní 
silniční přepravě nebezpečných věcí 
(ADR). Pro zajištění aktuálnosti poža-
davků na bezpečnost těchto přeprav se 
tyto předpisy každé 2 roky mění. Níže 
vás chci seznámit krátce se změnami, 
které vstoupily v platnost od 1. 1. 2019 
a se kterými se musí seznámit do 30. 
6. 2019 v rámci pravidelného školení 
všichni pracovníci, kterých se přepra-
va, nakládka, vykládka, odbavení zási-
lek s nebezpečnými věcmi nebo údrž-
ba železničních cisternových vozů 
týká. Podrobnosti k této problematice 
se můžete dočíst na vnitropodniko-
vém intranetu ve veřejné složce Ob-
chodního úseku v sekci Železniční do-
prava – Přepravy nebezpečných věcí.

Předpis RID má přes 1 200 stránek. 
Protože tolik stránek určitě nechce 
nikdo číst, jmenovala společnost  
Lovochemie v souladu s požadavky 
předpisu RID bezpečnostního poradce, 

OBCHODNÍ ÚSEK   Kolektiv 

Stany uprostřed polí 

OBCHODNÍ ÚSEK   Marek Kocánek 

Na jaře proběhly polní vycházky  

VÝROBNÍ ÚSEK   Stanislava Kadavá 

Konference Odpovědné  
podnikání v chemii   

OBCHODNÍ ÚSEK   Jiří Trojan

Železnice je jeden z nejbez-
pečnějších způsobů přepravy   
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Na polních dnech se sejdou zemědělci  
a odborníci z celého okolí 

Polní vycházka Velké Němčice – Ing. Karel Říha 
hovoří o chorobách v porostu pšenice ozimé 

Účastníci exkurze po provozech Lovochemie 

Nové cisterny na čpavek

Ve čtvrtek 21. 3. 2019 se na svém pra-
videlném jednání sešel výbor údržby 
AGROFERTu. Jednotlivé společnosti 
se v pořadatelství střídají a tentokrát 
byla na řadě Lovochemie.

Počet zúčastněných se rozšířil již na 
32 zástupců ze 22 členských společ-
ností ze sektorů chemie, potravinář-
ství, zemědělství, pozemní techniky, 
dopravy a technologií, obnovitelných 
zdrojů a médií.

V první části jednání proběhlo vy-

hodnocení klíčových ukazatelů vý-
konnosti údržby a jejich porovnání 
mezi společnostmi. Následovala pre-
zentace nových produktů z oblasti 
těsnicích materiálů pro aplikaci pře-
devším v chemii a potravinářství.

Dalším tématem byla vzájemná in-
formace o stavu a dalších záměrech 
společností v zajištění péče vyhraze-
ná a nevyhrazená technická zařízení. 
Klíčovým bodem byla prezentace ve-
doucího interního auditu AGROFERTu 

věnovaná konceptu legislativního 
servisu pro technickou obec celé 
skupiny AGROFERT. Jednání uzavře-
la diskuze k problematice oprávnění 
dodavatelů údržby k výkonu specific-
kých odborností.

Za pomoc při organizaci jednání 
patří poděkování našim asistentkám, 
personálu jídelny a pracovníkům os-
trahy za zajištění občerstvení, vstupu 
do areálu a míst k parkování, a to bez 
jakéhokoliv zdržení.

TECHNICKÝ ÚSEK   Luděk Jambor 

Výbor údržby AGROFERTu jednal  
v Lovochemii 
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maticky všechny otevřou uplynutím 
určeného termínu. Zaručí se tak ab-
solutní transparentnost výběrového 
řízení. Takto se dá výběrové řízení 
opakovat dalšími koly (počet kol je 
libovolný), kdy se nabídky upřesňují  

pomocí ISDL (informační systém do-
pravy a logistiky), čipovacích zařízení, 
světelných infotabulí a obslužným do-
pravním značením. 

Tímto krokem jsme dosáhli naplně-
ní dalšího stupně vedoucího k uplat-
nění požadavků na řízení provozu po 
komunikacích podniku. Zároveň jsme 
tak přispěli ke zvýšení standardu bez-
pečného podniku.

Ve skladovém hospodářství společnos-
tí Lovochemie, PREOL a PREOL FOOD je 
v dané chvíli v oblasti náhradních dílů 
implementován ve spolupráci se společ-
ností EFFIIS systém WMS (Warehouse 
Managament System – systém skla-
dového hospodářství), který bude pří-
nosem nejen pro zaměstnance skladu, 
ale také pro další zaměstnance, kteří 
skladové hospodářství Lovochemie  
a PREOL využívají. 

Mezi hlavní přínosy řízeného skla-
dové hospodářství patří zjednodušení 
jednotlivých skladových operací (pří-
jem, uskladnění, přeskladnění a výdej 
náhradních dílů). Dále WMS umožní 
přesnou online kontrolu skladových 
položek v reálném čase. Náhradní 
díly budou snáze dohledatelné, jelikož 
každý náhradní díl bude mít svou je-
dinečnou skladovou pozici. Na nově 
přijaté položky do skladu budou jejich 
objednatelé (žadatelé) automaticky 
upozorněni emailem. U vybraných 
dílů mohou být pořízeny fotografie, 
což umožní lepší identifikaci dílů  
i při jejich vyhledávaní. Systém WMS 
nabízí také různé analýzy, jako je na-
příklad sledování obrátkovosti nebo 
finanční či množstevní ukazatele  
v různých kombinacích. V neposled-
ní řadě systém zjednoduší inventury  
a zkrátí dobu jejich trvání, kdy se 
mimo jiné bude moci inventura pro-
vést dle potřeby například jen na části 
skladu (podlaží, regál apod.).

Uvedení systému WMS do produk-
tivního provozu by mělo proběhnout 
koncem května tohoto roku. 

Jak se nám podařilo systém zpro-
voznit a jak se nám s ním pracuje, Vás 
budeme informovat dalším článkem  
v druhé polovině tohoto roku.  

Samotnému zavedení však před-
chází řada opatření, která je třeba zre-
alizovat. Například bylo nutné každé 
skladovací místo (buňka, regál, pale-

a mohou končit buď závěrečným ko-
lem s vložením poslední nabídky po 
slevě, nebo e-aukcí.

A JAK VŮBEC VÍ NÁKUP, KTERÉ FIRMY 
OSLOVIT?

Promitea v sobě skrývá rozsáhlý 
katalog potenciálních dodavatelů.  
V současnosti je v Promitee registro-
váno skoro 5 700 dodavatelů. Dodava-

telé jsou registrováni buď pro dodávky 
do všech společností AGROFERTu, tzv. 
skupinoví dodavatelé, kterých je téměř 
1300 nebo tzv. lokálních, kteří nabíze-
jí jen jedné firmě koncernu. Těch je  
cca 4 400, z toho jen pro Lovochemii je  
v systému aktivních 154. Lovochemie 
tak může využívat pro svá výběrová 

řízení cca 1450 dodavatelů (součet 
skupinových a lokálních). Do-

davatelé jsou registrováni  
v různých kategoriích, 

rozdělených dle dodáva-
ných komodit či prací 
a služeb. Nákupčí pak 
jednoduše při zadá-
ní výběrového říze-
ní zvolí kategorii či 
více kategorií a k vý-
běrovému řízení se 
automaticky přiřadí 

všechny firmy, které 
jsou v té které kategorii 

registrovány. Nákup-
čí pak má navíc možnost 

oslovit i další firmy mimo 
tyto kategorie a navíc může 

oslovit i neregistrovanou firmu 
(nutno podotknout, že takto oslo-
vená firma se pro podání nabídky 
musí nejdřív registrovat). Promiteu  
v koncernu využívá pro své poptávky 
a výběrová řízení v současné době ak-
tivně 381 nákupčích.

Pokud se chcete podívat, kolik 
nyní v celém AGROFERTu probí-
há výběrových řízení či e-aukcí, 
stačí na internetu zadat adresu:  
agrofert.promitea.com. Můžete se 
pak podívat i na detaily jednotlivých 
výběrových řízení.

tové místo, skladovací plocha) označit 
jedinečným názvem, který se skládá  
z písmen, čísel a QR kódu (novodobá 
obdoba čárového kódu – viz fotogra-
fie). Pro představu, těchto lokačních 
míst je nyní ve skladu náhradních 
dílů přes 7 200. Dále je stejným způso-
bem potřeba označit každý náhradní 
díl stejnou etiketou, jen s jinými infor-
macemi a těch je přibližně 13 000 kusů 
v součtu za Lovochemii a PREOL. Zna-
čení náhradních dílů probíhá právě 
nyní a zajišťují jej především zaměst-
nanci skladu ve spolupráci s kolegy  
z nákupu, údržby a PREOLu.

Pro výše uvedené skladové opera-
ce byly pořízeny 4 mobilní terminály, 
které spolu s dvěma novými tiskárna-
mi určené pro tisk samolepicích etiket 
budou urychlovat a usnadňovat práci 
při skladových operacích.

Lovochemie, tak jako celý AGROFERT, 
používá pro výběrová řízení/e-aukce 
elektronický nástroj nazvaný Promi-
tea. V systému Promitea se používají 
buď nákupní nebo prodejní výběrová 
řízení a tyto typy výběrových řízení:

• poptávka

• výběrové řízení  
 (tzv. zapečetěné obálky)

• online aukce 

• japonská aukce

• holandská aukce
Nejčastěji se používá nákupní 

výběrové řízení, prodejní vý-
běrové řízení se pak používá 
např. na prodej šrotu.

Poptávka funguje jako kla-
sický požadavek na nabídku, 
kdy je oslovena zpravidla 
jedna/dvě firmy a nabídka 
pak funguje jako podklad pro 
vyhlášení výběrového řízení 
nebo pro přímé oslovení firmy.

Nejčastěji se však využívá 
výběrové řízení, tzv. elektronické 
zapečetěné obálky, kdy je poptávka 
vložena pracovníky nákupu elektro-
nicky (včetně potřebných dokumentů, 
výkresů atp.) a do určeného termínu 
(přesný den a čas) jsou poptanými do-
davateli doručeny nabídky. Je třeba 
říci, že systém Promitea je nastaven 
tak, že existuje minimální doba na 
podání nabídky a tato doba se určuje 
podle předpokládané výše zakázky. 
V Promitei se pak nastavuje ještě ví-
cero dalších parametrů, které jsou po 
potenciálním dodavateli požadovány 
(např. splatnost faktur, záruky) nebo 
které upřesňují podmínky výběrové-
ho řízení. Došlé nabídky se pak auto-

Nová řadicí zóna za skladem UGL 
byla předána do plného provozu. Ko-
munikace byla zřízena z bezpečnost-
ního hlediska pro odlehčení odbavo-
vací plochy před vjezdem do podniku 
a vnitropodnikových komunikací při 
čekání aut jedoucích pro volně ložená 
hnojiva na expedici LAV III a na expe-
dici UGL.

Zbudování zóny bylo posledním 
krokem při realizaci projektu Systém 
řízení logistiky aut při expedici výrob-
ků. Výsledkem realizace projektu je 
umístění až 38 nákladních vozidel če-
kajících na nakládku volně ložených 
granulovaných hnojiv v Lovochemii 
mimo hlavní komunikace podniku. 
Celý proces od vjezdu do podniku přes 
vážení, směrování aut na čekací zóny 
a následně na expediční místa je řízen 

LaN   Martin Janský

E-aukce používáme v Lovochemii už více 
jak 8 let, aneb poznáváme Promiteu  

LaN   Otakar Lustik

Řadicí zóna za skladem 
UGL uvedena do provozu   

LaN   Jakub Švéda

Zavádíme řízené  
skladové hospodářství 
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Řadicí zóna II. pro expedici LAV a UGL 
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Lokační etiketa  
s jedinečným QR kódem

Nový mobilní terminál se čtečkou 
QR kódů. Na obrazovce lze vidět 
přichystané menu pro skladovací 
procesy. 

Směřování aut na čekací zóny 
pomocí světelných infotabulí

a páry. V sobotu 15. června proběhlo 
odstavení elektrické energie v celém 
areálu pro provedení nezbytných revi-
zí na elektrických rozvodnách.

Od pondělí 17. června byla obnovena 
dodávka páry z obou plynových kotlů a 
od ranní směny začaly najíždět výrob-
ny. Výroba páry na kotli K8 bude obno-
vena 25. června a po jeho najetí budou 
oba plynové kotle odstaveny do zálohy.

 V Městci Králové bude výrobna 
GSH odstavena od 4. července se za-
hájením prací údržby od 8. července  
v trvání tři týdny.

KD5 bude odstavena do hlavní za-
rážky až 14. září, a to na 24 dní, během 
níž se provede revize spalovací komo-
ry a turbosoustrojí.

Jaké jsou hlavní zarážkové práce? 

Na energetice údržba kotle K8. Na 
vodním hospodářství především vý-
měny ventilů a šoupat na výtlačných 
řadech. Na LAV3 opravy gumového 
elevátoru a ozubeného věnce sušicí-
ho bubnu. Na LV oprava kyselinového 
hospodářství. Na UGL výměna hříde-
lí granulátoru. Na všech rozvodnách 
elektrického proudu se provádějí pra-
videlné revize. 

Přestože oba plynové kotle budou po 
najetí vyrábět maximum páry, bude 
plný výkon areálu možný až po najetí 
kotle K8, tedy po 25. červnu 2019. 

Přejeme kolegům z údržby a výro-
by, aby neočekávaných nálezů a ne-
plánovaných prací bylo co nejméně  
a nájezdy výroby proběhly hladce  
a bez komplikací.

Jako první byla v pátek 31. května ve-
čer odstavena výrobna kyseliny du-
sičné KD6 tak, aby zarážkové práce 
začaly po vychladnutí zařízení v pon-
dělí. Od 1. června stál také provoz LV. 
Uhelný kotel K8, náš největší energe-
tický zdroj, byl odstaven od 3. června 
do revize a plánované údržby, která 
bude trvat 21 dnů. Zároveň postupně 
odstavoval své provozy PREOL. Spo-
třebu páry zbývajících výroben pokry-
ly oba plynové kotle.

Koncem následujícího týdne odsta-
vily postupně ostatní provozy tak, aby 
zarážkové práce na všech zbývajících 
provozech mohly být naplno zaháje-
ny v pondělí 10. června. Zároveň byla 
od 10. června do neděle 16. června od-
stavena výroba technologických vod 

TECHNICKÝ ÚSEK   Luděk Jambor 

Celozávodní zarážka 2019 byla zahájena
Pravidelné roční zarážky provozů probíhají v obvyklém termínu v polovině června.  



4 číslo II / 2019

www.lovochemie.cz  |  www.preol.cz  |  www.preolfood.cz

FO
TO

: P
av

lín
a 

H
aj

no
vá

FO
TO

: M
on

ik
a 

K
říž

ko
vá

FO
TO

: A
nn

a 
Ší

m
ov

á

době byl PREOL už velmi úspěšně ma-
nažersky veden panem Voborníkem, 
jeho prvním generálním ředitelem. 
Samozřejmě musím také vyzdvihnout 
kreativitu a vysoké nasazení výrobní-
ho ředitele pana Jiříka i dalších pra-
covníků výroby při postupném rozjez-
du nových technologických celků.

Dále chci připomenout skvělé vý-
sledky pracovníků laboratoře při veri-
fikaci chemických zkoušek a testování 
produktů. Pro uvedení na trh bylo ne-
zbytné technologicky odladit kvalitu 
bionafty tak, aby byla konformní s me-
zinárodními normami a standardy EU.

Myslím si, že rozjezd firmy byl velmi 
úspěšný i zásluhou výborné personál-
ní práce. Do PREOLu se povedlo získat 
velmi kvalitní pracovníky, kteří upřed-
nostnili perspektivu zaměstnání  
v moderní firmě začleněné do skupi-
ny AGROFERT. Řada z nich zde mohla 
využívat bohaté zkušenosti z dřívější 
praxe, např. v ústecké Setuze.

Na který zážitek ze svého působení  
v PREOLu rád vzpomínáte? 

S řepkovými šroty, jako vedlejším 
produktem výroby bionafty, bylo na 
počátku v týmu FAME uvažováno jako 
s biomasou určenou pro spalování  
v kotelně Lovochemie. Na VŠCHT byly 
dokonce provedeny spalovací zkoušky 
a vznikl i projekt na logistiku přidá-
vání k uhlí. To všechno kvůli velkým 
obavám z probíhající recese živočišné 
výroby v Čechách. Pálení řepkových 
šrotů jsem vždy považoval za nehos-
podárné pálení peněz. Jsem opravdu 

rád, že se nakonec povedlo původní 
záměr zvrátit. Řepkové šroty, jako dů-
ležitý zdroj rostlinných bílkovin pro 
krmné účely, byly pak po celých 10 let 
důležitým obchodním artiklem pro tu-
zemský i zahraniční trh.

 A naopak, ve které situaci Vás mrazilo? 
Řada oficiálních stížností obyva-

tel Lukavce a Píšťan na občasnou pa-
chovou zátěž významně ohrožovala 
kolaudaci a uvedení PREOLu do trva-
lého provozu. Specifické pachové lát-
ky, které zde v regionu nově vznikaly 
při ohřevu řepky, jsou způsobeny pří-
rodními silicemi, které se uvolňují 
stejně, jako když se peče chleba nebo 
praží káva či popcorn. Na řadě setkání  
s představiteli i občany okolních obcí 
jsme museli dlouho a trpělivě objasňo-
vat, že zde nejde o žádné nebezpečné 
nebo dokonce toxické látky. Definitiv-
ně se však tento problém povedlo vy-
řešit až vhodným doplněním výrobní 
technologie.

Do Vašeho úseku patřila také laboratoř – 
jak tohle špičkové pracoviště vznikalo? 

Prvotní nápad na využití kapacity 
stávající laboratoře Lovochemie ne-
bylo možno realizovat, protože oleo-
chemická výroba v PREOLu potřebuje 
pro řízení a kontrolu kvality bionafty 
zcela jiné testovací metody, zkušeb-
ní a přístrojové vybavení. Proto bylo 
nutno zřídit novou oleochemickou 
laboratoř, která z počátku pracovala 
omezeně v prostorách správní budovy 
Lovochemie. Zlom nastal až když se 
nám povedlo získat paní Mazurovou, 
velmi schopnou a zkušenou vedoucí 
laboratoře s bohatou praxí v oboru vý-
roby olejů a biopaliv. Navíc se díky ní 
povedlo laboratoř personálně obsadit 
zkušenými laboranty, většinou s před-
chozí dlouholetou praxí v oleochemic-
kých firmách. Postupem doby získáva-
ly precizní a spolehlivé výsledky testů  
z laboratoře PREOL celou řadu osvědče ní 
konformity a vždy bodovaly při zákaz-
nických nebo certifikačních auditech.

PREOL má za sebou deset úspěšných 
let, co je podle Vašeho názoru klíčem  
k tomuto úspěchu? 

Schopní, loajální a erudovaní lidé 
byli již od založení firmy klíčovým fak-
torem úspěšných let PREOLu. Myslím 
si, že jsou i nadále jednoznačně největ-
ším bohatstvím firmy.

 Co byste popřál PREOLu do dalších let?
Do dalších let přeji PREOLu, aby 

si udržel své vedoucí postavení na 
trhu bionafty a své vynikající, praco-
vité a loajální zaměstnance. Vedení 
firmy PREOL pak přeji mnoho štěstí 
pro nezbytná strategická rozhodnutí, 
která by měla přinést další moder-
nizaci technologie a inovační rozvoj 
firmy. Přeji PREOLu, aby měl i nadále 
konkurenceschopné výrobky s mi-
mořádnou kvalitou, které uspějí na 
evropských trzích i v období násle-
dujících 10 let.

Co se Vám vybaví, když se řekne PREOL?
 PREOL je největší výrobce mimořád-
ně kvalitní bionafty v ČR. Je vybaven 
progresivní oleochemickou technolo-
gií na zpracování řepky. Využití této 
mimořádně kvalitní bionafty v dopra-
vě představuje ohromnou úsporu emi-
sí nežádoucích skleníkových plynů. 
Oproti klasické naftě jsou tyto emise  
z preolácké bionafty nižší až o 67 %.

Jak vzpomínáte na své začátky ve firmě?
 Úplně na začátku byl tým FAME – 
parta nadšených lidí pod charisma-
tickým vedením pana Martina Kubů  
a s velikou podporou ředitele Lovo-
chemie pana Brabce. Část tohoto týmu 
FAME, a to včetně mě, tvořili na počát-
ku tzv. externisté. Proto se schůzky 
týmu FAME konaly vždy v pátek až  
v odpoledních hodinách, a to většinou 
ve stísněných prostorách staré lovo-
chemické kotelny. Podle zadání, které 
nám předal generální ředitel AGRO-
FERTu, jsme měli vybrat a realizovat 
nejlepší, světově dostupnou techno-
logii na výrobu bionafty tak, aby byla 
plně konkurenceschopná i za dalších 
deset let. Myslím, že se nám to docela 
podařilo.

 Co pomohlo úspěšnému rozjezdu firmy? 
 Uvedení tak ohromného množství 

bionafty na plně obsazený zákaznic-
ký trh bylo možné především mimo-
řádnými schopnostmi pracovníků 
obchodního úseku. Ten vznikal za 
pochodu, již v době přípravy na zahá-
jení zkušebního provozu PREOLu. V té 

PREOL   Vendula Sedláková 

10 let PREOLu –  
Jak vzpomíná na rozjezd 
Ladislav Tocháček 
Ing. Ladislav Tocháček je jedním ze zakladatelů PREOLu. 
V letech 2008 – 2013 byl jeho technickým ředitelem.  
V PREOLu na něj vzpomínáme jako na inspirativního  
kolegu, který uměl povzbudit a motivovat lidi kolem sebe  
a se šarmem a diplomacií zvládnout i složité situace. 
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Ing. Ladislav Tocháček 

Loni jsme psali o partě dobrovolnic 
z PREOLu a letos můžeme pozměnit 
formulaci na partu dobrovolníků, ne-
boť jsme s radostí mezi námi přivíta-
li opět i kolegu muže. V této sestavě 
jsme 11. června myli okna v litomě-
řickém Hospici sv. Štěpána a uzavře-
li tak první pětiletku této užitečné 
spolupráce.

Počasí nám opět přálo, a protože 

naše skupina byla ještě o něco po-
četnější než loni, práce šla skvěle od 
ruky a bylo brzy hotovo. Už víme co  
a jak, kolik schůdků a štaflí potřebuje-
me, kam je lepší vyslat vyšší postavu  
a kde je i někdo menší v pohodě.

Protože peněz v této oblasti není ni-
kdy dost, PREOL i letos podpoří nepo-
stradatelnou činnost hospice částkou 
100 000 Kč.

PREOL   Andrea Sikorová

Máme za sebou první  
pětiletku v litoměřickém  
hospici 

Kolektiv PREOL  
společně pomáhá již pět let 
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VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

FINANČNÍ HODNOCENÍ A BENEFITY

• Motivující finanční ohodnocení

• 13. mzda, odměny akcionáře

• Příspěvek na penzijní připojištění 

• nebo životní pojištění

• Stabilizační příspěvek

• Příspěvek na dojíždění

• Příspěvek na stravování

• Firemní cafeterie pro čerpání benefitů

• Bezúročné finanční zápůjčky

• Příspěvek RELAX

OSTATNÍ BENEFITY

• 5 týdnů dovolené

• Firemní akce pro zaměstnance

• Program Sport – volné vstupy 

• do partnerských sportovních zařízení

• Zvýhodněné pojistné produkty

• Slevové prodejní akce, MAKRO karta

• Prodej občerstvení v chemickém areálu

• Zázemí skupiny AGROFERT

• Pomoc zaměstnancům v nouzi

• Tarify mobilního volání od 20 Kč

OPERÁTOR VÝROBY KYSELINY DUSIČNÉ  

• Řízení chemického provozu, obsluha a kontrola technologického  
 zařízení

• Manipulace s chemickými látkami

• Spolupráce s ostatními zaměstnanci provozu 

 POSUNOVAČ

• Organizování a provádění práce posunu na vlečce

• Obsluha výhybek, sestavování vlakových soustav

• Úklid a drobná údržba kolejiště vlečky

• Práce v nepřetržitém provozu 

TECHNIK MĚŘENÍ A REGULACE

• Údržba měřicí a regulační techniky, její kontrola z hlediska  
 odpovídajících předpisů a norem

• Montáž a demontáž měřicích a regulačních přístrojů a zařízení

• Seřizování, testování a oživování regulačních obvodů ve výrobních  
 technologiích 

• Diagnostika závad a jejich opravy

• Práce na elektrickém zařízení dle vyhlášky 50/1978 Sb.  

• Zajišťování bezporuchového chodu zařízení 

OPERÁTOR EXPEDICE 

• Obsluha technologických linek, manipulace s baleným zbožím

• Vykládka vagónů, kontrolní činnost

• Úklidové práce v rámci technologie

• Vhodné pro pracovité a zodpovědné zaměstnance bez speciálních  
 požadavků na vzdělání či praxi 

CO VÁM NABÍZÍME?

• Práci na hlavní pracovní poměr, doba určitá 1 rok  
 s možností prodloužení na neurčito

• Místo výkonu práce: Lovosice

KONTAKT 

www.lovochemie.cz  | kariera@lovochemie.cz  | T: 416 562 220
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stavit zástupci středních škol. Násle-
dovalo proškolení z BOZP, exkurze do 
laboratoří, do budovy HZS a na velín 
výrobny LAV III. V rámci prostřídání 
skupin probíhal na sále doprovodný 
program, a to ukázka první pomoci  
a prezentace o výrobně kyseliny du-
sičné. Během dne jsme pro žáky také 
připravili drobné občerstvení. 

Nabitý program ukončila chemická 
show plná pokusů z dennodenního 

měl náš maskot Fertík, který se celý 
den nezastavil, protože se s ním chtěl 
každý vyfotit, především děti. Akce 
měla velký úspěch, o čemž svědčí i vy-
soká návštěvnost. Na akci byla k dis-
pozici různá stanoviště pro děti a mlá-
dež všech kategorií, od pohádkových 
postav po sportovní aktivity, slavné 
hudebníky a youtubery. 

ných pracovníků, což je potřeba řešit 
již od základních škol. Zaujmout tedy 
mladou generaci pro studium technic-
kých a chemických oborů a dále také 
učitelství, protože právě učitelé jsou 
stěžejní pro zaujetí žáků a studentů. 
Z tohoto důvodu vzešel ze společnos-
ti Lovochemie také návrh projektu 
podpory učitelů chemie na základ-
ních školách, nazvaný “UČME CHEMII 
ATRAKTIVNĚ”, který zastřešuje Svaz 
chemického průmyslu České repub-
liky. Tento projekt má za cíl podpořit 
zajímavé projekty učitelů chemie na  
2. stupni základních škol, nejzajímavěj-
ší z nich potom obdrží finanční odměnu  
a věcnou podporu při realizaci projektu.

Lovochemie se i dalšími nástroji 
snaží podpořit zájem o chemii u mla-

dé generace a případně je získat pro 
budoucí zaměstnání ve společnosti, 
realizuje například letní chemický 
příměstský tábor pro děti zaměst-
nanců, různé chemické soutěže pro 
základní školy, zábavnou akci “Den  
s chemií”, spojenou s exkurzí na pro-
vozy společnosti, a dále nabízí již 
pátým rokem stipendijní program,  
v rámci kterého finančně i nefinanč-
ně podporuje studenty technických  
a chemických oborů.

Během dopoledne byly u propagač-
ního stánku Lovochemie přítomny 
personalistky, které zodpovídaly dota-
zy účastníků. Tématem odpolední čás-
ti konference byly plasty, paliva, biopa-
liva, chemie a nápady pro budoucnost.

Celá akce byla velice přínosná, a to 
zejména možností setkání zástupců 
škol (základní, středních i vysokých) 
a velkých zaměstnavatelů v regionu, 
kteří společně prodiskutovali hlavní 
problémy v oblasti získávání nových 
kvalifikovaných zaměstnanců, a také 
navrhli možné způsoby, jak tyto pro-
blémy řešit do budoucna. Doufáme, 
že všechny cíle budou realizovány  
a zvýší se nám počty studentů che-
mie a techniky obecně a pochopitel-
ně i budoucích kvalifikovaných za-
městnanců.

Naše personalistky zde prezentova-
ly nabídku stipendijního programu 
a volných pracovních míst. Součástí 
prezentace Lovochemie byla i ukáz-
ka chemických pokusů z partner-
ské Střední odborné školy technické  
a zahradnické z Lovosic.

Konference se vydařila, stánek  
Lovochemie navštívili jak učitelé, tak 
jejich žáci. Městu Litoměřice děkuje-
me za pozvání.

života a s výrobou domácí zmrzliny. 
Cílem akce bylo představit Lovochemii 
jako perspektivního zaměstnavatele  
a také stipendijní program, který nabí-
zíme vybraným žákům na studijních 
oborech našich partnerských střed-
ních škol. Děkujeme všem kolegům, 
technologům a vedoucím za jejich 
vstřícnost a ochotu při realizaci akce, 
která se stala již oblíbenou tradicí okol-
ních základních škol.

Ve dnech 16., 17. a 20. 5. 2019 proběhl na 
sále Lovochemie již čtvrtý ročník akce 
Den s chemií, která je určena žákům zá-
kladních škol. V minulých letech jsme 
akci realizovali pro žáky 9. tříd, kteří se 
aktuálně rozhodovali, na jakou střední 
školu budou pokračovat. Na doporuče-
ní kariérních poradců jsme letos udě-
lali změnu a na akci jsme pozvali žáky 
již 8. tříd, které toto rozhodování čeká  
v příštím školním roce. Pro velký zá-
jem jsme přidali ještě jeden den, na-
vštívilo nás tedy celkem 220 žáků 
se svými učiteli ze základních škol  
z Lovosic, Libochovic, Terezína a Liběšic. 

Během dne jsme žákům předsta-
vili Lovochemii, k čemuž jsme vyu-
žili naše propagační videa, přes která 
mohli žáci nahlédnout do provozů, 
kam se bohužel z důvodu nízkého 
věku nemohou podívat. Obory a střed-
ní školy, které Lovochemie podporuje 
stipendijním programem, přijeli před-

V sobotu 8. 6. 2019 proběhl v Litomě-
řicích na Střeleckém ostrově první 
ročník rodinného festivalu Bezva Fest, 
kde nechyběl ani prezentační stánek 
Lovochemie. 

Naše personalistky a technolog zde 
představovali stipendijní program pro 
studenty středních škol a učilišť a také 
volná pracovní místa. Největší úspěch 

Dne 19. března 2019 se uskutečnil  
2. ročník konference Chemické fórum 
Ústeckého kraje, jehož se jako gene-
rální partner zúčastnila i společnost 
Lovochemie. Záštitu nad konferencí 
převzala ministryně průmyslu a ob-
chodu ČR Marta Nováková. Tématem 
letošní akce bylo “Chemie – lidé – bu-
doucnost”, což je problematika, kte-
rou v současné době řeší téměř každý 
podnik z oblasti chemie. V dopolední 
části konference se diskutovalo téma 
“Chemie a vzdělávání”, kde promluvili 
zejména zástupci základních a střed-
ních škol a významných chemických 
podniků působících v Ústeckém kraji.

Velkým problémem dnešní doby, jak 
se shodli účastníci panelové diskuse, 
je především nedostatek kvalifikova-

Dne 10. 6. 2019 se konala v Kulturním 
domě v Litoměřicích konference s ná-
zvem Polytechnika, která táhne.

V dopoledních hodinách byl pro-
gram určen pro odbornou veřejnost, 
kterou zastupovali učitelé ze zá-
kladních škol a kteří si zde vyslechli 
přednášky na téma polytechnického 
vzdělávání.

Odpolední program byl určen pro 
širokou veřejnost, kdy zde probí-
haly workshopy, praktické ukázky  
a prezentace. Bylo zde možné vi-
dět například ukázky robotiky, 3D 
tisku, virtuální reality, dronů apod. 

PERSONÁLNÍ ÚSEK   Anna Šímová

Lovochemie se zúčastnila jako generální 
partner Chemického fóra Ústeckého kraje  

PERSONÁLNÍ ÚSEK   Anna Šímová

Čtvrtý ročník akce Den s chemií je za námi   
PERSONÁLNÍ ÚSEK   Anna Šímová

Prezentovali jsme  
Lovochemii na Bezva Festu    

PERSONÁLNÍ ÚSEK   Monika Křížková

Naše personalistky se zúčastnily  
konference „Polytechnika, která táhne“  

Mgr. Michal Kurka v diskusi zástupců škol  
a velkých zaměstnavatelů v regionu 
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DUBEN

SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVILI:

Čermák Jiří Vrchní mistr VH
Kuchař Martin 
Operátor expedice LaN
Poskočil Václav  
Mistr Údržba MaR
Lendel Jan 
Vlakvedoucí Železniční doprava
Jirotka Tomáš  
Inspekční elektrikář PREOL
Jungwirth Stanislav 
Směnový mistr PREOL 

PRACOVNÍ VÝROČÍ OSLAVILI:   

5 let zaměstnání v podniku:
Capiali Vladimíra Laborant OŘJ

10 let zaměstnání v podniku:
Svobodová Mirka Dispečer dopravy 
Železniční doprava
Kolínský Pavel Operátor expedice 
LaN
Šimek Luboš Hasič HZSP

20 let zaměstnání v podniku:
Hrzán Vladimír  
Mechanik elektro VÚ

25 let zaměstnání v podniku:
Šafár František  
Obchodní referent OÚ

KVĚTEN

SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVILI:

Marušinec Zděnek Mechanik II  
Elektro
Houšková Jiřina Operátor III  
Energetika 

PRACOVNÍ VÝROČÍ OSLAVILI: 

5 let zaměstnání v podniku:
Kučera Miroslav Projektový  
manažer I TÚ

10 let zaměstnání v podniku:
Svobodová Jitka  
Obchodní referent I Silniční váha
Sojka Jiří Operátor II KMC a LH 

15 let zaměstnání v podniku:
Svobodová Lenka Zásobovač Nákup  
a sklady surovin 

odchody do důchodu:
Šupová Jaroslava Laborant I VÚ

ČERVEN

SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVILI:

Válek Petr  
Zámečník III Strojní údržba
Topol Radek Vrchní mistr LAV
Kratochvílová Miroslava  
Mistr I Výrobna KMC a LH
Götz Bohdan Operátor III DAM
Grunt Jindřich Operátor PREOL
Veselý Jiří Operátor PREOL 

PRACOVNÍ VÝROČÍ OSLAVILI:   

5 let zaměstnání v podniku:
Kuncíř Milan Generální ředitel  
PREOL a PREOL FOOD 

10 let zaměstnání v podniku:
Horáček Lukáš Operátor V Energetika

15 let zaměstnání v podniku:
Čedík Jan Operátor III Výroba DAM

25 let zaměstnání v podniku:
Cerman Miroslav Mistr II Energetika

30 let zaměstnání v podniku:
Vaníček Ladislav Technik MaR 

35 let zaměstnání v podniku:
Pleticha Václav Elektrikář II  
Výrobní úsek

Všem našim spolupracovníkům  
přejeme pevné zdraví  
a hodně úspěchů.

VÝROČÍ

Stánek Lovochemie v obležení  
žáků základní školy 

Akci Den s chemií navštívilo celkem  
220 žáků z okolních základních škol

Kolegyně z personálního úseku  
s technologem a maskotem Fertíkem
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oblíbený kouzelnický svět s možností 
vyrobit si svou vlastní kouzelnickou 
hůlku, obléknout si kouzelníkův hábit 
či si zkusit nějaké kouzlo. Dále moh-
li návštěvníci zavítat do pirátského 
světa nebo mezi pohádkové postavy, 
které zde byly přítomny i jako živí 
maskoti a rozdávaly dětem balónky 
za doprovodu firemního maskota Fer-
tíka. Pro děti byly připraveny také dal-
ší atrakce jako zorbingové koule, ská-
kací boty, virtuální realita, taneční 
podložky či nafukovací skákací hrad. 
Na akci byla přítomna také společ-
nost Marstafit z Libochovic, která zde 
prováděla chemické pokusy, vyráběla 
s dětmi molekulární drinky a zmrz-
linu, která měla veliký úspěch. Člen 
organizačního týmu Lovochemie, 
pan Marek Trefný, si pro děti připravil 
sportovní olympiádu se skokem přes 

švihadlo, skákáním v kruzích, během 
apod. Hasičský záchranný sbor Lovo-
chemie si pro děti připravil ukázku 
výjezdového vozidla a střelbu z hasicí 
hadice na terč. V odpoledních hodi-
nách zde bylo možné také vidět ukáz-
ku dravých ptáků. 

Občerstvení pro každé dítě bylo za-
jištěno formou piknikových balíčků 
zdarma. Každé dítě obdrželo koblihu, 
koláček, obložené housky a pití. Ob-
čerstvení ke koupi pro děti i dospělé 
zajišťovalo nově vzniklé LovoCafé  
z Lovosic.

Celé akci přálo povětšinou krásné 
slunečné počasí, akce se dle pozitiv-
ních reakcí velmi vydařila a ještě jed-
nou bychom chtěli poděkovat nejen 
návštěvníkům, ale i celému organi-
začnímu týmu, který se na Dětském 
dni 2019 podílel.

V sobotu 25. 5. 2019 proběhl v lesopar-
ku Osmička v Lovosicích Dětský den 
pro děti zaměstnanců společností  
Lovochemie a PREOL. Program dět-
ského dne zajišťovala Bezva parta, 
která zde měla řadu stanovišť s růz-
nou tématikou a množstvím atrakcí, 
kde si svou zábavu našli malí i velcí.

Při vstupu na akci děti obdržely 
hrací kartu s vyznačenými 5 sportov-
ními či rukodělnými stanovišti, které 
musely děti projít. Odměnou jim pak 
byl výherní balíček v Lovozóně, kde 
byl přítomen organizační tým. Tento 
balíček obsahoval batoh s hodnot-
nými dárky, které potěšily děti všech 
věkových kategorií. Děti si zde mohly 
také zasadit svou květinu, a při tom se 
dozvědět, proč je výroba minerálních 
hnojiv tak důležitá.

Mezi stanovišti byl například velmi 

PERSONÁLNÍ ÚSEK   Monika Křížková

Dětský den na Osmičce se vydařil!  
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